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Přesnídávka 

Houska, ovocné máslo, 
mléko           A – 1p,7 

Francouzská pomazánka, 
podmáslový chléb, čaj 
                           A – 1p, 7,  

Žitný chléb, máslo, vejce, 
paprika, ovocný čaj              
                   A – 1ž,3,7 

Povidlový šáteček, 

capučínek 

                        A –1p, 7 

Houska, lučina, 

zelenina, kakao      

                     A –1p, 7 
 

Polévka 
Krupicová s kapáním 
                      A -1p,3,7,9 

Cizrnová  
                           A – 1p, 9                                                   

Frankfurtská  
                   A – 1p,7,9    

Zeleninová  
                         A - 1p,9 

Rajská se zavářkou 
                         A - 1p 

 

Oběd  

Sekaná pečeně,  

červené hl. zelí, brambor, 

nápoj 

                   A – 1p,3,6,9,  

Krupeto z vepřového 

masa, 

zeleninový salát, 

ovocný nápoj  

                          A -1p, 9 

Kuře na paprice,  

houskový knedlík, 

ovocný nápoj 

                  A – 1p,3,7,9 

Hrachová kaše, 

ježek, cibulka, 

okurek, chléb,  

ovocný čaj 

                      A-1p, 9 

Selská sekaná pečeně, 

brambor, 

rajče,  

ovocný nápoj 

                        A-1p, 3, 9, 

 

Vepřový přírodní řízek,  

rýže, kompot, nápoj 

                          A -1p 

Krupeto z vepřového 

masa, 

zeleninový salát, 

ovocný nápoj  

                          A -1p, 9 

Kuře na paprice,  

houskový knedlík, 

ovocný nápoj 

                  A – 1p,3,7,9 

Hrachová kaše, 

ježek, cibulka, 

okurek, chléb,  

ovocný čaj 

                      A-1p, 9 

Selská sekaná pečeně, 

brambor, 

rajče,  

ovocný nápoj 

                        A-1p, 3, 9, 

 

Zapečené nudle s  

tvarohem, ovoce, nápoj 

                  A – 1p,3,7 

Krupeto z vepřového 

masa, 

zeleninový salát, 

ovocný nápoj  

                          A -1p, 9 

Kuře na paprice,  

houskový knedlík, 

ovocný nápoj 

                  A – 1p,3,7,9 

Hrachová kaše, 

ježek, cibulka, 

okurek, chléb,  

ovocný čaj 

                      A-1p, 9 

Selská sekaná pečeně, 

brambor, 

rajče,  

ovocný nápoj 

                        A-1p, 3, 9, 

 

Rybí filé smažené,  

bramborový salát, čaj 

                      A-1p,3,4,7, 9 

Krupeto z vepřového 

masa, 

zeleninový salát, 

ovocný nápoj  

                          A -1p, 9 

Kuře na paprice,  

houskový knedlík, 

ovocný nápoj 

                  A – 1p,3,7,9 

Hrachová kaše, 

ježek, cibulka, 

okurek, chléb,  

ovocný čaj 

                      A-1p, 9 

Selská sekaná pečeně, 

brambor, 

rajče,  

ovocný nápoj 

                        A-1p, 3, 9, 

 

Kuřecí na kari s jablky, 

těstovina,  

ovocný nápoj 

                  A-1p, 3, 7 

Krupeto z vepřového 

masa, 

zeleninový salát, 

ovocný nápoj  

                          A -1p, 9 

Kuře na paprice,  

houskový knedlík, 

ovocný nápoj 

                  A – 1p,3,7,9 

Hrachová kaše, 

ježek, cibulka, 

okurek, chléb,  

ovocný čaj 

                      A-1p, 9 

Selská sekaná pečeně, 

brambor, 

rajče,  

ovocný nápoj 

                        A-1p, 3, 9, 

 

 

Svačina 

Ovsík, máslo, salám, 
rajče, ovocný čaj     
                     A – 1p,7 

Rozinkový mazanec, kakao 
 
                            A – 1p,7, 

Rohlík, pomazánka z 

rybiček, čaj    

                    A – 1p,4,7,10 

Žitný rohlík, sýrová 
pomazánka, zelenina, 
ovocný čaj    
                       A – 1p, 7, 8 

Drůbeží pomazánka 

s vejci, knuspi, okurek, 

ovocný čaj 
                    A – 1p,3 ,7,                       

 

 

 

Změna jídelního lístku vyhrazena!                                           p – mouka pšeničná,  ž – mouka žitná 
Kuchařky: Marie Procházková, Dana Kopecká, Hyláková Lenka                                                            Vedoucí školní jídelny: Bc. Barbora Müllerová 
  Ovoce, zelenina- dodává  MŠ 

                  

 


